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Oznámení 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 

a 

Změna lhůty pro podání nabídek 
 

 veřejné zakázky s názvem 

„Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ 

 

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň 

oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

DOTAZ č. 1 

Regulace otopné soustavy 

 

1. Ve výkazu výměr jsou níže uvedené položky, položka č.20 je doplnění otopného tělesa v místnosti 

č. 1.27 Další nová otopná tělesa jsem v PD nenašel. Položka č.33 - Bude se dodávat 200m2 nových 

litinových otopných těles a nebo tato položka obsahuje jiné práce. Jak tuto položku nacenit. 

 

20 K 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem m2 5,100 

33 K 735111350.1 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem m2 200,000 

 

ODPOVĚĎ 

S ohledem na nedostatečný tepelný výkon stávající otopné plochy je navrženo osazení nového otopného 

tělesa do místnosti č. 1.27, to je pol. 20 – 5,1 m2.  Pol. 33 – 200 m2 zohledňuje stáří otopné soustavy, 

případné poškození při demontážích aj. a bude sloužit na výměnu neopravitelných otopných článkových 

těles za nové, tuto položku č. 33 oceňte obdobně jako položku č. 20. 
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Oznámení 

DOTAZY K ČÁSTI „VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ“ 

DOTAZ č. 2 

PD obsahuje propojovací potrubí DN 50 od plynových kotlů k HVDT a rozdělovači. Výkaz výměr potrubí 

DN 50 ani izolaci neobsahuje. Jakým potrubím se bude kotlový okruh dopojovat. 

 

ODPOVĚĎ 

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (doplněný 

o propojovací potrubí DN 50), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do 

celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr 

– výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“. 

 

DOTAZ č. 3 

Ve výkazu výměr je odkouření od plynových kondenzačních kotlů v délce 4,5m. PD uvádí že bude zhotoven 

nový třísložkový komín vedený po fasádě, který po prohlídce místa kotelny odhaduji na asi 10m. Jak komín 

nacenit. 

 

ODPOVĚĎ 

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (doplněný 

o potrubí odkouření (trubky s hrdlem)), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout 

do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz 

výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“. 

 

DOTAZ č. 4 

V technické zprávě je uvedeno, že pro tepelné čerpadlo bude nutné vybudovat nový třívrství nerezový komín 

vedený po fasádě. Ve výkazu výměr odtah spalin od tepelného čerpadla chybí. Projektová dokumentace 

komín neobsahuje. Bude odtah spalin od tepelného čerpadla součástí cenové nabídky. 

 

ODPOVĚĎ 

Od tepelného čerpadla nebude řešen odtah spalin. 

 

DOTAZ č. 5 

Z projektové dokumentace není zřejmé jak bude potrubí topné vody vedené ve venkovním prostoru mezi 

tepelným čerpadlem a kotelnou zabezpečené proti zamrznutí a povětrnostním vlivům. Mají být tato opatření 

součástí cenové nabídky. 

 

ODPOVĚĎ 

Tepelné čerpadlo obsahuje vývod pro napojení topného kabelu, který je možno vést podél potrubí. Dále je 

možno zabezpečit zamrznutí pomocí průtoku topné vody v potrubí pomocí oběhového čerpadla i v době, kdy 

nebude tepelné čerpadlo sepnuto. 

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (doplněný 

o položku č. 67 topný kabel), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové 

ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – 

výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“. 
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Oznámení 

DOTAZ č. 6 

Výkaz výměr obsahuje dodávku 48 metrů izolací potrubí. Montáž izolací potrubí je dle výkazu výměr 

8 metrů. Kolik metrů montáže izolace potrubí je potřeba nacenit. 

 

ODPOVĚĎ 

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (doplněný 

o položky montáže a dodávky tepelných izolací potrubí všech dimenzí), který jsou dodavatelé povinni ocenit, 

předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu 

zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“. 

 

 

V návaznosti na výše poskytnuté vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Původní lhůta byla stanovena do 12. 11. 2019 v 10:00 hod.  

 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 11. 2019 v 10:00 hod.  

 

 

 

V Ostravě dne 4. 11. 2019 

 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ – viz odpovědi na dotazy č. 2, 3, 5 a 6 
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